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     উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, িজ  িজ-৬ তািরখ : ২৩/০২/২০২১ ি . তািরেখর অধীেন Mv. STAR

DORADO জাহাজ ২৩/০৩/২০২১ ি . তািরেখ চ াম বিহেনা ের অব ান করেছ। উ  জাহােজর গম ত খালােসর
ােথ ২৫/০৩/২০২১ ি . তািরেখর MoU ি  া িরত হয়। া িরত সমেঝাতা ারক মাতােবক চ াম বিহেনা ের

অবি ত Mv. STAR DORADO জাহাজ হেত নারায়ণগ  সাইেলার অ েল ১২৮০০ ম.টন ঢালা গম বীমা ও অ া
সরকাির পাওনা পিরেশাধ সােপে  চলাচল িচ িনে া  িনেদশনাবিল যথাযথভােব পিরপালেনর শেত িনেদশ েম জাির
করা হেলা। 

চ াম বিহেনা র হেত নৗপেথ গেমর চলাচল িচ
.
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১. Mv. STAR 
DORADO জাহাজ হেত

নারায়ণগ নারায়ণগ  
সাইেলা 

১২৮০০ ঢালা 
গম

নৗপথ চসসা িবভাগ 
উপ িচ জাির 

করেবন।
মাট = ১২৮০০

িনেদশনাবিলিনেদশনাবিল ::
১। (ক) নারায়ণগ  সাইেলার উে েশ মাদার ভেসল থেক পিরবািহত  গম সাইেলােত াি  না হওয়া পয  গেমর সকল
দায়-দািয়  সরবরাহকারীর উপর বতােব এবং Unloading এর ে  Stevedoring খরচ সরবরাহকারী

িত ানেক বহন করেত হেব। এে ে  সরকাির কান অথ য় করা যােব না। 
(খ) নারায়ণগ  সাইেলােত গম হেণর েব গেমর িবিনেদশ যথাযথ িক না তা পরী া কের িনি ত হেয় হণ করেত
হেব। 
(গ) িবিধ মাতােবক অ া  সকল িনয়মনীিত অ সরণ করেত হেব। 

২। চসিন, চ াম ও সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  গম পিরবহণ, বাঝাই ও খালাস কায ম তদারিক করেবন। কাথাও
অিনয়ম বা সম ার উ ব হেল সংি  ক প  তাৎ িণক ব া হণ করেবন এবং িনয় ণকারী ক প সহ খা
অিধদ রেক িরত অবিহত করেবন;

৩। কীট আ া  কান খা শ  রণ করা যােব না;

১



৪। MoU মাতােবক উি িখত চলাচল িচর যাবতীয় কাযাবিল স  করেত হেব।

৫। MoU মাতােবক চসিন, চ াম িভ-ইনভেয়স ই  করেবন এবং িভ-ইনভেয়েস গেমর ণগতমান ও ধরন স েক
ভােব উে খ করেত হেব;

৬। িচর ময়াদ শষ হওয়ার পর চসিন, চ াম ক ক কাদারিভি ক রণ িববরণী ত বক ই- মইল যােগ
অিধদ ের চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগ রণ করেবন; অ পভােব সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  কাদারিভি ক

াি  িববরণী ই- মইল যােগ অিধদ ের রণ করেবন;

৭। চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, চ াম ও সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  এই িচ অিফিসয়াল ফস ক পজ/ওেয়বসাইেট
আপেলাড করেবন;

৮। এই িচর ময়াদ আগামী ৩১/০৩/২০২১ ি . তািরখ পয  বলবৎ থাকেব এবং চলাচল সং া  যাবতীয় নীিতমালা
পালন করেত হেব;

৯। িচর িনধািরত ময়ােদর মে  কাদার খা শ  পিরবহেণ থ হেল শাসিনক ব া হণসহ জ ির িবেবচনায়
পরবত েত ন ন িচ িকংবা সরকাির ােথ আ হী কাদারেদর অ েল উপ- িচ জাির করা হেব।

          এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।

২৫-৩-২০২১

াপক :
১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর 
দ র, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, চ াম
২) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা
৩) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, চলাচল ও সংর ণ 
িনয় েকর কাযালয়, চ াম

মাঃ ফজেল রা ী হায়দার
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৪.১৭.২৭১/১(৯) তািরখ: ১১ চ  ১৪২৭
২৫ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক (চলিত দািয় ), অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র (খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর
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অ েরাধ করা হেলা)
৭) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
৮) সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  সাইেলা
৯) জলা খা  িনয় ক, নারায়ণগ , ঢাকা

২৫-৩-২০২১
মাঃ ফজেল রা ী হায়দার 
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